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Resultat
Aprovat

Donar compte de l'ordre del dia del Ple del mes de febrer.

En resten
assabentats

Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

En resten
assabentats

Padró de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per les parades
de venda en el mercat sermanal corresponent al mes de març de
l'exercici 2022.

Aprovat

Padró de la taxa per prestació de serveis i actuacions administratives
en el Mercat Municipal corresponent al mes de febrer de l'exercici 2022.

Aprovat

Padró de les despeses generals per concessions i cessions d'ús per a
la utilització del domini públic municipal corresponent al mes de febrer
de l'exercici 2022.

Aprovat

Padró arrendaments urbans del mes de febrer de l’exercici 2022.

Aprovat

Preu Públic per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu
Municipal corresponent al mes de gener i febrer de l'exercici 2022.

Aprovat

Contractació d'un tècnic de Comunicació per substitució de l'empleada
54 mitjançant contracte de circumstàncies de la producció i contracte
de substitució.

Aprovat

Oferta Pública Ocupació 2022.

Aprovat

Nomenament d'una arquitecte per excés o acumulació tasques.

Aprovat

Incoació d’un expedient de penalització directa del contracte dels
serveis d’abalisament de les platges del municipi del Masnou a
l’adjudicatari Excavaciones i Obres Roda, SL (LIC 2/2018).

Aprovat

LIC 20/2019. Devolució de la garantia definitva del contracte de
subministrament i instal·lació de passeres a les platges del municipi del
Masnou.

Aprovat

Aprovació del contracte menor de servei d’atenció al públic de l’Oficina
de Turisme del Masnou, 16/02/22 - 30/03/22.

Aprovat

Aprovació de l’establiment de llistes d’espera resultants del procés
d’admissió ordinari de les Escoles Bressol Municipals.

Aprovat

Adjudicació del contracte menor del servei per la redacció del projecte
executiu d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes de Ca
n’Humet, Casa de la Vila, dipòsit Cementiri, escola Ocata i escola
Ferrer i Guàrdia del Masnou.

Aprovat
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Concessió d’una pròrroga del contracte de les obres relatives al Aquest punt
projecte d’urbanització dels carrers de la Selva i de Pallars del Masnou. queda sobre
LIC 3/2021.
la taula
Ampliació de l’objecte del contracte menor del servei per la redacció del
projecte d’urbanització de l’àmbit del Casino del Masnou.

Aprovat

Subvenció millora de l'enllumenat públic
sostenebilitat i estalvi energètic (2021-2022).

Aprovat

seguint

criteris

de

Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

En resten
assabentats

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
11/02/2022

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
11/02/2022
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